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JAARVERSLAG HVPA 2016 
 
 
De Historische Vereniging Prins Alexander (HVPA) werd opgericht op 12 september 
2007. Met een kleine teruggang aan het einde van het verslagjaar bestendigde het 
aantal leden van de vereniging zich in 2016 met circa honderd leden ten opzichte 
van het aantal in 2015. 
 
Na de benoeming van twee nieuwe bestuursleden tijdens de algemene 
ledenvergadering op 11 maart 2014 kent het bestuur van de HVPA de volgende 
samenstelling: 

 dr. Onno de Wit, voorzitter  
 Frans Helleman, penningmeester 
 Ineke Tirion-Beijerinck, secretaris  
 Wim Heistek, archivaris en bestuurslid  
 drs. Willy Hilverda, nieuwe media en bestuurslid 
 drs. Dirk-Jan van Lottum, bestuurslid  
 drs. Dik Vuik, bestuurslid 

Dit jaarverslag van de HVPA over 2016 belicht een aantal activiteiten van de 
vereniging en laat zien wat de vereniging,  conform haar statuten, heeft gedaan aan 
het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van het 
gebied van de Prins Alexanderpolder en omgeving. Er is ook een financieel 
jaarverslag beschikbaar. Daarnaast geeft het jaarverslag ook een vooruitblik op 
2017-2018. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de www.hvpa.nl. 

Bijeenkomsten voor leden en belangstellenden 
 
Net als in voorgaande jaren organiseerde de HVPA in 2016 een serie gevarieerde en 
goedbezochte bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.  
 
19 maart 2016: Rotterdamse Zolder Vondsten (RoZoVo) 
 

Tot en met de zomer van 2016 vierde Rotterdam met onder andere een Reuzenrad 
bij de Markthal en De Trap tegen het Groothandelsgebouw bij Rotterdam CS 
uitbundig het jubileum van 75 jaar wederopbouw met Rotterdam Viert de Stad! 
Tijdens deze manifestatie gaven ROTTOP en Cultuur Concreet aan alle 
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Rotterdammers een platform om foto- en 
filmmateriaal uit hun jeugd of meer 
recente jaren te delen met alle inwoners 
van de stad. De bijeenkomst op 19 maart 
2016 in Het Palet, Duikerstraat 29, Het 
Lage Land, betrof een samenwerking 
tussen ROTTOP en Cultuur Concreet met 
de Historische Vereniging Prins 
Alexander en de historische commissie 
‘De Ommoordse Polder’, als een van de 

drie bijeenkomsten in de Rotterdamse wederopbouwwijken. Circa 150 bewoners 
inclusief ten minste 25 HVPA-leden legden hun oude (al dan niet ingelijste) foto’s 
voor aan deskundigen van het Stadsarchief en Museum Rotterdam. Persoonlijke 
anekdotes werden opgetekend en de experts plaatsten foto’s in de context van de 
Rotterdamse geschiedenis. De bijeenkomst werd op volstrekt eigen wijze aan elkaar 
gepraat door Oma Greet. Bjorn Romy maakte indruk met zijn Spoken Words 
voordracht. 
 

28 april 2016: Algemene 
Ledenvergadering 
 

Op 28 april 2016 vond in aanwezigheid 
van een kleine twintig leden de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van de HVPA plaats in het 
Continental Art Centre, Robert 
Kochplaats 342, Ommoord. De ALV 
werd voorafgegaan door een 
filmprogramma dat, mede met het oog op de wederopbouwmanifestatie Rotterdam 
Viert de Stad! was samengesteld. In de schitterende theaterzaal van het Continental 
Art Centre werden de volgende documentaires vertoond: 

 Verhalen van Staal en Steen - Het Groothandelsgebouw (20 min.) 
 De ziel van de Wederopbouw (11 min.) 
 Wijken van de Wederopbouw: de Prins Alexanderpolder (13 min.) 

 

 

10 september 2016: Fietstocht in het kader van Open Monumentendag 
 

Op 10 september 2016, de landelijke Open Monumentendag, organiseerde de HVPA 
een fietstocht langs een aantal winkelcentra in de polder Prins Alexander. Het thema 
van deze Open Monumentendagen was iconen en symbolen, en winkelcentra 
vormen natuurlijk bij uitstek de iconen van onze welvaartsstaat. De fietstocht met 
circa tien deelnemers begon heel toepasselijk bij het Alexandrium en ging daarna 
langs winkelcentra in Het Lage Land, Ommoord en Zevenkamp. In het 
winkelcentrum bij het Marinus Bolkplein vertelde Koen Vliegenthart junior over de 
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winkel in huishoudelijke artikelen, speelgoed, ijzerwaren, gereedschappen, verf en 
behang die zijn vader hier had. 
 

 
 

 

8 november 2016, terugblik op deelgemeente Prins Alexander 
 
Op dinsdag 8 november organiseerde de HVPA een debatavond over het in 2014 
opgeheven deelgemeentebestel. Voor circa dertig aanwezigen spraken vier gasten 
zich uit over de betekenis van de deelgemeente, zowel voor wat betreft Prins 
Alexander als in bredere zin, en dachten ze hardop na over de toekomst van de 
huidige gebiedscommissies. Peter Pieterse was sinds 1987 actief namens de PVDA 
en hield zich vooral bezig met de buitenruimte en stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in Prins Alexander. Frans van der Hilst was jarenlang voorzitter van 
de deelgemeente. Dirk-Jan van Lottum kon eveneens de vergelijking tussen beide 
bestuursmodellen aan en Sjef van de Poel maakte de deelgemeenten van nabij mee 
en schrijft nu voor de gemeente Rotterdam een boek over het deelgemeentebestel. 
De vier sprekers hadden een gevarieerde blik op het bestel, met uiteindelijk als 
eensgezind standpunt dat toen en nu de participatie van bewoners een belangrijk 
ijkpunt is.  Die participatie is bij de decentrale bestuursvormen, van wijkraden naar 
deelgemeenten en nu de gebiedscommissies, gaandeweg gegroeid. Bij de 
gebiedscommissies – die niet langer zelf bestuurlijke beslissingen nemen maar een 
adviserende en ondersteunende rol hebben gekregen – is bewonersparticipatie zelfs 
elementair geworden. Duidelijk werd dat de discussie over de decentrale 
vertegenwoordiging in Rotterdam nog allerminst is voltooid, en ook na 2016 zal 
worden voortgezet. 
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17 december 2016, turfstekers van de Zuidplas 
 
In samenwerking met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel organiseerde 
de HVPA op 17 december 2016 in het Beijerinck gemaal aan de Bermweg 13 een 
lezing over ‘De Turfstekers van de Zuidplas’. Spreker was de auteur van het 
gelijknamige boek, Elly van Gelderen-Kasbergen: een specialist op het gebied van 
het historisch leven tussen de IJssel en de Lek. Met name de door haar getoonde 
foto’s van turfstekers en lokale woonomstandigheden leidden tot veel animatie en 
discussie bij de circa dertig aanwezigen. Na afloop bekeken leden en 
belangstellenden in het gemaal de gevarieerde tentoonstelling ‘IJspret aan de IJssel’. 
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Een greep uit de andere verenigingsactiviteiten in 2016 
 
 Op 1 april 2016 ontvingen Rob Hoebe van de Historische Commissie 'De 

Ommoordse Polder' en HVPA-voorzitter Onno de Wit uit handen van Anita Blom 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 
eerste exemplaren van de brochures Oostelijk 
Centrumgebied en Ommoord over de 
wederopbouwperiode. De brochure karakteriseert 
Ommoord als een wederopbouwwijk van nationaal 
belang. Tijdens de bijeenkomst in de Centrale 
Bibliotheek was ook een eerste selectie te zien van 
foto's, films en dia's die Rotterdammers hadden 
langs gebracht bij de drie RoZoVo-bijeenkomsten, 

waaronder de bijeenkomst in samenwerking met de HVPA georganiseerd op 19 
maart 2016 in Het Palet. 
 

 HVPA-bestuurslid en archivaris Wim Heistek 
gaf in 2016 twee lezingen: op 18 januari 2016 
voor Rotary Rotterdam Alexander in Golfclub 
Kralingen, en op 2 augustus 2016 voor 
Stichting DOCK in de Alexanderhof, 
Bramanteplein 2, Het Lage Land. 

 
 De HVPA was op 2 juni 2016 

vertegenwoordigd tijdens de culturele 
manifestatie Alexander Bloeit op de 
Hesseplaats in Ommoord. 

 
 Op 1 september 2016 opende in Zevenkamp 

de vice-voorzitter van de gebiedscommissie 
Prins Alexander en HVPA-bestuurslid Dirk-Jan 
van Lottum in Recreatiecentrum Zevenkampse Ring een foto-expositie over 35 
jaar Zevenkamp. De expositie bracht de 35-jarige geschiedenis van de wijk in 
beeld met foto’s en archiefmateriaal dat (oud) bewoners ter beschikking hebben 
gesteld. De expositie was mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
gebiedscommissie Prins Alexander. Voor de expositie is daarnaast dankbaar 
gebruik gemaakt van de contacten en het netwerk van Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ) en het beeldmateriaal uit het archief van de HVPA. In 2017 
wordt de tentoonstelling gevolgd door een boek over 35 jaar Zevenkamp. 

 
 Op 20 oktober 2016 gaf de HVPA acte de présence tijdens de 37ste Rotterdamse 

Dag. Traditiegetrouw wordt tijdens deze dag het verleden, het heden en de 
toekomst van Rotterdam onder de aandacht gebracht. Door middel van 
exposities, optredens van Rotterdamse artiesten, presentaties van historische 
verenigingen en gemeentelijke diensten staan Rotterdam en de Rotterdammers 
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centraal op deze dag. Tevens werd op deze dag de Rotterdammer van het Jaar 
bekendgemaakt: Fred Wallast, oprichter en uitgever van de Oud-Rotterdammer. 

 
 Op 16 december 2016 was de HVPA aanwezig tijdens de presentatie in Het 

Nieuwe Instituut van: Rotterdam Woont. Atlas van de Rotterdamse Woningbouw 
1840-2015. 

 
 In 2016 verschenen de HVPA nieuwsbrieven nummers 27 t/m 30. Artikelen 

betroffen onder andere de bomen en de bodem in de Prins Alexanderpolder, een 
popconcert in de Romeynshof in 1976, het majorettenkorps Prins Alexander en 
de speeltuin in Het Lage Land, het beeldhouwwerk De Koe door de in 2016 
overleden kunstenaar Robbert Jan Donker, de geschiedenis van het stoomschip 
Alexanderpolder, en herinneringen aan de Immanuelkerk. Daarnaast waren er 
twee series artikelen van Wim Heistek en Frans Helleman over respectievelijk 
bijzondere wegen en straatnamen in de Prins Alexanderpolder.  

 

 
 
 
 In 2016 werd door het bestuur van de HVPA weer met veel plezier 

samengewerkt met een aantal lokale partijen. De HVPA is er trots op deel uit te 
maken van het culturele netwerk in de regio Rotterdam en Prins Alexander en 
beijvert zich om haar eigen bijdrage te kunnen leveren aan het culturele leven in 
het gebied. 
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 In 2016 ontving de HVPA wederom een substantiële en zeer gewaardeerde 
schenking van foto’s van wijkfotograaf Henk Bast. De foto’s worden in de 
komende tijd beschreven en gedigitaliseerd, en gaan op termijn wellicht deel 
uitmaken van een fotoboek over de wijken van de Prins Alexanderpolder, 
‘Groeten van Prins Alexander.’ 
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Vooruitblik 2017 
 
In 2017 continueert de HVPA haar 
bestaande activiteiten. Dat betekent dat 
de vereniging vier maal per jaar haar 
nieuwsbrief uitbrengt, ten minste vier 
maal per jaar een bijeenkomst 
organiseert voor leden en 
belangstellenden (waaronder een 
algemene ledenvergadering), en haar 
twee websites blijft updaten met nieuwe 
teksten en foto’s. Daarnaast zijn een 
aantal projecten en samenwerkingen in 
de maak. Een boek rond 35 jaar 
Rotterdam Zevenkamp is reeds genoemd 
en op 19 januari 2017 met een 
feestelijke bijeenkomst en in 
aanwezigheid van circa 150 gasten 
gepresenteerd.  
 
In mei en juni 2017 slaat de HVPA in samenwerking met Stichting Hart voor Prins 
Alexander (SHVPA) en het Hoogheemraadschap Schiedam en Krimpenerwaard 
(HHSK) weer een brug tussen verleden, heden en toekomst rond het thema De 
Polder en het Water. Met het 150-jarig jubileum van de droogmakerij Prins 
Alexanderpolder als aanleiding beoogt de HVPA blijvende aandacht te creëren voor 
de cultuur-historische identiteit van het gebied als waterlandschap met vele 
gezichten. Op 20 mei organiseren SHVPA, HHSK en HVPA een thematische excursie 
per fiets langs opvallende “waterpunten” in het gebied, terwijl op 23 mei dezelfde 
partijen een avond met lezingen organiseren in het auditorium van Eneco World aan 
de Maarten Meesweg. 
  
Daarnaast zijn er fondsen aangevraagd en deels ook reeds toegekend voor een groot 
theaterproject in de omgeving van het Prinsenpark in het weekend van 22, 23 en 24 
september 2017: POLDERPARADE. Partners zijn onder andere Theaterstichting Het 
Lage Licht, Ontmoetingscentrum Prinsenhof in de Alexanderhof, en Stichting Welzijn 
Doven Rotterdam.  
 
 
De HVPA werd van 2007 tot 2014 financieel ondersteund door de deelgemeente Prins 
Alexander. Vanaf 2014 is er financiële ondersteuning door de gemeente Rotterdam. 

 

                                                                             


